Mot alla väder-odds.
Årets HjärtLungdag i Skurup den 8e augusti var den första i sitt slag, som tydligt riskerade att
behöva genomföras i hällregn, enligt prognoser och väderkartor.

Vi lastade all utrustning från föreningslokalen i Ystad i regn och det blev sen bara värre ju
närmre Skurup vi kom. På väderradarn kunde vi dock se att regnet delade sig och gick till slut
på ömse sidor om Skurup. Uppehåll men hur länge?
Tälten restes och provtagningssköterskor och trubadur installerades liksom våra egna HLRexperter och EVO.
Ordförande Irène Winqvist levererade ett välkomsttal som värmde och den nu
månghövdade publiken sorlade förväntansfullt. Det blev snabbt kö till provtagningstälten där
blodtryck, blodsocker och lungkapacitet uppmättes.
Kaffe och bullar serverades och Siv höll liv i vårt eget manskap med egentillverkade
smörgåsar. Mycket uppskattat! Solen lyste och det blev bara varmare. Våra välkända
lottförsäljare gjorde en strålande insats under sitt solparasoll.
HLR-expertisen gjorde flera bejublade framträdanden. Nytt för året var barn-HLR där Åke
Billing gav utmärkta instruktioner om hur barn-HLR ska tillämpas och utföras. Radarparet
Birger och Kaj genomförde flera HLR-övningar och demonstrerade kusligt verklighetstroget
hur man blir av med en bulle på tvären i halsen genom Heimlichs Manöver.
Trubaduren Hampus från Skurup underhöll på ett behagligt sätt mellan tal och
demonstrationer. Han är värd ännu en applåd.
De tre provtagningssköterskorna från Novakliniken i Rydsgård gjorde ett fenomenalt jobb.
Kliniken svarade för såväl sköterskor som all provutrustning.
Nytt för året var vår försäljning av presentkort för HLR-utbildning. Sådana finns nu till
försäljning till såväl medlemmar som icke-medlemmar. Nytt var också en tipspromenad med
kluriga frågor. Vinnaren i tipspromenaden kommer att få ett av dessa presentkort.

Summerar vi dagen så kan vi konstatera att 135 personer fick sitt blodtryck mätt, 125
blodsocker och ett knappt hundratal lungvolym. Vi fick genomfört ett antal HLRdemonstrationer med tonvikt på barn-HLR. Information gavs i omgångar om föreningens
syfte, värdegrund och aktivitetsutbud. Ett antal nya medlemmar rekryterades liksom nya
deltagare i föreningens aktiviteter.
Sponsorer till HjärtLungdagen var Skurups Sparbank, Novakliniken i Rydsgård, Ystads
Allehanda, Lokaltidningen och Lions. Föreningen uttrycker sin tacksamhet till dessa.
En dag värd att minnas.
Thommy Skog

